
Boktips 
 
Äntligen, äntligen, äntligen kommer vi med våra nya lästips lagom till höstlovet. Hoppas ni 
kan hitta något mysigt ställe att krypa upp, ner eller in i och läsa lite bra böcker nu när vädret 
är som värst och man bara vill hålla sig inomhus. 
 
Vi har varit iväg på en föreläsning om böcker och läsning med de två författarna Aidan 
Chambers och Katarina Kuiick, de pratar mycket om att testa nya böcker och att vidga sin 
världsbild. Så varför inte utmana dig själv och pröva och läsa något nytt, att läsa något du tror 
du inte gillar, det utvecklar din läsning och vidgar dina vyer! 
”Att läsa samma slags böcker vore att läsa som om jorden vore platt”. Säger Chambers. 
 
En god läshöst önkar vi er! 
 
/Martina och Petra 
 
(hcf)  
Diktatorn 
Författare: Ulf Stark 
Illustratör: Linda Bondestam 
 

 
 
En underbar liten bilderbok för mindre barn men där också jag som vuxen skrattar högt av 
igenkänning när jag läser boken högt för mina treåringar. Boken handlar om det lilla barnet 
som älskar sig själv gränslöst och placerar sig själv i centrum och utgår ifrån att alla andra gör 
det också. 
 
”Vill du höra en saga? Frågar man. 
Det vill han. 
Han vill höra STÖRST OCH BÄST, som handlar om honom själv. Men det finns inte. Så då 
får det vara. 
När han blir ensam beställer han fram lite stjärnor och en måne på himlen. Det går bra. 
Tills sist ryter diktatorn SOV till sig själv. Då måste han lyda så klart. 
 
Tipsare: Petra 
 
(hcf) 
Miss Amanda Hill Kärlekskarusellen 



Författare: Lin Hallberg 

 
Kan man förlåta sin vän för allt? Samuel tycker nog inte att han kan förlåta Amanda när hon 
sviker honom gång efter gång. 
Det börjar så bra, Samuel ska få följa med sin bästa vän Amanda till Stockholm där de ska 
vara tillsammans en hel vecka på cirkusskolan och träna konster. Men Amanda har bara ögon 
för den äldre killen Jack och Samuel känner sig utanför och ångrar att han följde med Amanda 
till Stockholm. 
 
Tipsare: Petra 
 
(hcg) 
Rum 213 
Författare: Ingelin Angerborn 

 

Sommar, sol och snygga killar. En vecka på kollo borde vara en riktig sommardröm för 
Elvira. Men kanske borde hon ha ångrat sig och åkt tillbaka hem när hon hamnade i rum 213. 
För det händer väldigt konstiga saker där. Elvira delar rummet med två andra tjejer och efter 
bara några dagar på kollot börjar deras saker att försvinna på natten. Kan det finnas ett 
samband med det där ryktet, att det skulle finnas ett spöke i huset? 
 
En lagom spännande och mysig bok för den som känner för att krypa ned i en fåtölj och bara 
mysa i höstmörkret. 
 
Tipsare: Martina 
 
 
 
(hcg) 
Äventyrsveckan  
Författare: Sofia Nordin  



 
Amanda går i sexan och tillsammans med klassen skall hon åka på äventyrsvecka i Värmland. 
En sista utflykt innan klassen splittras. Amanda ser inte alls fram emot det då hon inte har 
någon vän i klassen. När klassen skall ha forsränning så hamnar Amanda i samma båt som 
Philip, killen som alltid varit elak emot henne. Och så händer det som inte får hända, en 
olycka. Amanda och Philip hamnar i vattnet och kommer ifrån de andra i klassen. Ensamma i 
vildmarken tvingas de nu samarbeta för att överleva. 
 
Tipsare: Martina 
 
 
 
 
(uHc) 
I den tysta minuten mellan 
Författare: Viveka Sjögren 

 
 
Torvi bor i Sverige med sin mamma, de lämnade Island och Torvis pappa för åtta år sedan.  
Sedan dess har Torvi trängt undan bilderna och minnena av pappan Kettil som svek genom att 
lova att hälsa på men aldrig kom. De tappade kontakten helt och slutligen blir han gubbjäveln 
för Torvi. 
När Torvi är 14 år dör hans pappa och Torvi bestämmer sig för att åka på begravningen på 
Island. När han kommer tillbaka till Island och möter sina släktingar och pappans vänner 
växer en ny bild av pappan fram. 
 
Tipsare Petra 
 
(uHce, lättläst) 
Eldlekar 
Författare: Robert Swindells 



 

 

Författaren Robert Swindells har kommit med en ny bok. Och precis som vanligt är det riktigt 
bra. 
 
Boken handlar om Josh, en 14-årig kille som tycker han är åsidosatt. Föräldrarna bryr sig bara 
om hans lillasyster Beth, som är duktig i skolan. Precis det som Josh inte är. Men hur kan han 
bära sig åt för att inte vara en nolla längre? Hur kan han bli sedd? I skolan sitter Joshs kompis 
Danny och skyter om det Dannys storebror och hans gäng håller på med: stölder och bränder. 
Och Danny säger till Josh att han kan hänga med nästa gång gänget tänker göra något. Det 
dröjer inte länge innan Josh är inblandad i riktigt hemska saker.  
 
Tipsare: Martina 
 
 
Börjor 
Här tänker vi tipsa er om olika böcker genom att citera de första raderna i boken! Kanske 
detta kan inspirera er att låna någon av böckerna. 
 
(uHc) Den första gång jag såg dig… 

Författare: Katarina Kuick 
 

  
 
Den första gången jag såg dig… 
Spydde du i mina skor. 
Det var på Lisens födelsedagsfest  
I början av augusti 
Och du hade druckit för mycket 
Av hennes mammas fina whisky. 
 
 
 



(Hcg) Dansa på min grav  
Författare: Aidan Chambers 
 

 
 
Jag måste vara knäpp. 
Jag borde förstått det för länge sedan. 
Om ens hobby är döden måste man vara knäpp. 
Missförstå mig inte. Knäpp kanske jag är. Vansinnig är jag inte. 
Jag är ingen pappskalle, ingen psykopat som knallar omkring och mördar folk. 
Jag är inte intresserad av lik, av döda kroppar. Vad som intresserar mig är Döden. Med stort 
D. 
 
 
 


